Facet
Spiskåpor och köksfläktar

Nyhet!

Facet - ny serie spiskåpor och köksfläktar
Facet är en ny serie spiskåpor (E/F/S) och köksfläktar (M).
Förutom en smalare design har serien ett antal uppgraderingar. Levereras i varianter för anslutning till
ventilationsaggregat, för central ventilation, för extern frånluftsfläkt eller med integrerad motor/fläkt.
Dessutom finns några av modellerna med integrerad spisvakt.
Serien har en rad olika fördelar:
•
Endast 60 mm höjd ger en diskret installation
•
Elektronisk styrning och reglage
•
LED-ljus
•
Fettfilter i metall, som kan rengöras i diskmaskin
•
Elektroniskt skjutspjäll i zink för E/F/S-modeller
•
Köksfläkt (M) har backspjäll i stål
•
Enklare montering och ökad tillgänglighet för underhåll
•
Mindre andel plast

Modeller
Art.nr.

Namn

Modell

Färg

118689

Spiskåpa Facet-E/F Vit

Aggregat/central ventilation

Vit

118690

Spiskåpa Facet-E/F RF

Aggregat/central ventilation

Rostfritt stål

118691

Spiskåpa Facet-S Vit

Extern frånluftsfläkt

Vit

118692

Spiskåpa Facet-S RF

Extern frånluftsfläkt

Rostfritt stål

118693

Köksfläkt Facet-M Vit

Integrerad motor/fläkt

Vit

118694

Köksfläkt Facet-M RF

Integrerad motor/fläkt

Rostfritt stål

118695

Spiskåpa Facet-E/F SV Vit

Aggregat/central ventilation + spisvakt

Vit

118696

Spiskåpa Facet-E/F SV RF

Aggregat/central ventilation + spisvakt

Rostfritt stål

118697

Strömbrytningsenhet SV230V 1x25A

För spiskåpa med spisvakt

118699*

Strömbrytningsenhet SV230V 3x16A

För spiskåpa med spisvakt

* 118699 har matning 400V vid stjärnkoppling.
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Facet - E/F/S

Facet - M

A+

Spiskåpa Facet E/F/S är avsedd för installation under väggskåp

Köksfläkt Facet-M är avsedd för installation under väggskåp och har

och anslutning till ett ventilationsaggregat/anslutning till central

en mycket bra osuppfångningsförmåga. Utrustad med metallfettfilter

ventilation (E/F) eller extern frånluftsfläkt (S). Spiskåpan ger ett

som kan rengöras i diskmaskin. Fläkten har spjäll i metall, elektronisk

mycket bra osuppfång. Utrustad med metallfettfilter som kan

panel och bra LED-belysning med mycket lång livslängd. Levereras

rengöras i diskmaskin. Elektroniskt skjutspjäll i metall med enkel

med 230V jordad kabel. Kåpan är enkel att installera och har en

justering av forcerad luftmängd och grundventilation.

”easy-clean” princip som gör den enkel att underhålla. Motorenheten

Elektronisk panel och bra LED-belysning med mycket lång livslängd.

kan enkelt tas ut och rengöras. Det krävs min. 44 cm monteringshöjd

Levereras med 230V jordad kabel med stickkontakt. E/F-modeller

mellan elektrisk spis och köksfläktens undersida.

levereras med kabel för styrström till ventilationsaggregat.

För gasspis måste avståndet ökas till min. 65 cm.

S-modeller levereras med kabel med specialkontakt för extern

• Mycket bra osuppfångningsförmåga

frånluftsfläkt. Kåpan är enkel att installera och underhålla. Det krävs

• Tvättbart fettfilter i metall

min. 44 cm monteringshöjd mellan elektrisk spis och köksfläktens

• LED-belysning

undersida.

• Elektronisk styrpanel

För gasspis måste avståndet ökas till min. 65 cm.

• Energieffektiv EC-motor

Kan även levereras som E/F-modell med integrerad spisvakt
(artikelnr. 118695, 118696).

Tekniska data

• Elektroniskt skjutspjäll i metall

Höjd

60 mm

• LED-belysning

Bredd

598 mm

• Enkel installation och injustering

Längd

543 mm

• Enkel rengörning

Filter

Metall

Kanalanslutning

Ø125 mm

Min. monteringshöjd (spis/gasspis)

44/65 cm

Belysning

LED 6,5 W

Ljusstyrka

684 lux

Hastigheter
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Luftmängd friblåsande

29 - 92 l/s

Ljudtryck

38 - 64 dB(A)

Ljudeffekt

42 - 68 dB(A)

Märkspänning/frekvens

230 V / 50 Hz

Effekt

80 W

Motor

EC

Osuppfångningsförmåga*

98%

Energiklass

A+

Stickkontakt

EU

Spjäll

Backspjäll stål

Styrpanel

Elektronisk

• Tvättbart fettfilter i metall

• Mycket bra osuppfångningsförmåga

Tekniska data
Höjd

60 mm

Höjd med volymdel

130 mm

Bredd

598 mm

Längd

543 mm

Filter

Metall

Kanalanslutning

Ø125 mm

Min. monteringshöjd (spis/gasspis)

44/65 cm

Belysning

LED 6,5W

Ljusstyrka

684 lux

Effekt

7W

Märkspänning/frekvens

230 V / 50 Hz

Osuppfångningsförmåga*

75% v/50 l/s

Stickkontakt

EU

Spjäll

Elektronisk
skjutspjäll zink

Styrpanel

Elektronisk

* Osuppfångningsförmåga enligt SS-EN 13141-3:2017.
Testat vid monteringshöjd 60 cm över spis.

* Osuppfångningsförmåga enligt SS-EN IEC 61591:2020.
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inomhusklimatet i bostäder, i ett krävande nordiskt klimat. Detta ger trygghet för dig!

Kontaktinformation
Telefon 010-209 86 00

Följ oss på

info@flexit.se
Våra produkter utvecklas ständigt och vi förbehåller oss därför rätten till att göra ändringar. Vi tar inte heller ansvar för eventuella feltryck som kan uppstå.

Art.nr. 119650SE

levererat ventilationslösningar till bostäder i mer än 40 år. Våra lösningar är speciellt utvecklade för att förbättra

05/2021

Flexit levererar lösningar för ett bättre inomhusklimat. Flexit är marknadsledande inom bostadsventilation och har

